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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tingkat kecelakaan lalu lintas di kota besar terbilang cukup tinggi. 

Dimana kecelakaan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang cukup tinggi 

bagi korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Akibat yang ditimbulkan bagi 

korban itu sendiri dapat berupa efek fisik dan psikis. Dari segi fisik tentunya 

kecelakaan dapat menyebabkan timbulnya luka pada setiap jaringan tubuh 

yang terkena trauma dari kecelakaan lalu lintas baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Efek langsung dari trauma tersebut dapat berupa adanya 

fraktur, luka terbuka ataupun kerusakan pada organ dalam tubuh yang dapat 

juga menyebabkan kematian. Sedangkan efek psikis dari kecelakaan lalu lintas 

dapat berupa trauma ataupun rasa takut. 

Menurut data dari RSO. Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada bulan 

Januari sampai Desember 2005 didapat data yaitu fraktur femur 2436 pasien, 

fraktur antebrachii 1130 pasien, fraktur cruris 1613 pasien, fraktur humeri 

1366 pasien, fraktur collum femur 79 pasien dan fraktur supracondylair 19 

pasien. (RSO Dr. Soeharso) 

Salah satu penanganan fraktur cruris 1/3 proksimal sinistra adalah 

dengan operasi, baik operasi pemasangan maupun pelepasan ORIF ataupun 

OREF. Tingkat gangguan yang disebabkan dilakukannya operasi pada fraktur 

cruris 1/3 proksimal sinistra digolongkan menjadi beberapa tingkat dimulai 
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dari impairment atau kelemahan yang dirasakan pada tingkat organ, misalnya 

adanya nyeri dan bengkak yang mengakibatkan terjadinya keterbatasan 

Lingkup Gerak Sendi (LGS) dan terjadinya kelemahan otot. Gangguan 

berikutnya adalah timbul permasalahan functional limitation atau adanya 

kelainan pada organ di atas mengakibatkan terganggunya aktivitas fungsional, 

misalnya fungsi dari tungkai dalam jongkok, berdiri dan berjalan akan 

mengalami keterbatasan atau bahkan hilang dalam beberapa waktu tertentu. Di 

samping itu akan timbul pula disability atau terganggunya dalam melakukan 

aktifitas sosial, sehingga tidak bisa melakukan aktifitas di luar rumah secara 

mandiri. 

Modalitas yang digunakan oleh fisioterapi dalam upaya pemulihan dan 

pengembalian kemampuan fungsional pada pasien fraktur adalah dengan 

terapi latihan. Terapi latihan merupakan salah satu upaya pengobatan dalam 

fisioterapi yang pelaksanaannya menggunakan latihan gerak pasif dan aktif 

(Kisner, 1996). Macam dari terapi latihan tersebut diantaranya :  

1) posisioning, 

2) static contraction, 

3) passive exercise, 

4) active exercise, 

5) latihan jalan. 

Terapi latihan disini bermanfaat dalam mengurangi nyeri akibat 

oedem dan luka incisi, mengurangi adanya pembengkakan pada daerah sekitar 

fraktur, mempertahankan, menambah atau memelihara luas gerak pergelangan 
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kaki serta melatih aktivitas jalan sehingga dengan latihan tersebut pasien 

diharapkan bisa kembali beraktivitas seperti semula. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah :  

1. bagaimana static contraction dapat mengurangi bengkak 

2. bagaimana relaxed passive exercise dapat mengurangi nyeri 

3. bagaimana resisted active exercise dapat menambah kekuatan otot 

4. bagaimana hold relax dapat menambah lingkup gerak sendi (LGS) 

5. bagaimana latihan jalan dengan metode non weight bearing dapat 

meningkatkan aktifitas fungsional jalan 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka susunan 

Proposal Karya Tulis Ilmiah mempunyai tujuan untuk: 

1. Mengetahui manfaat static contraction dalam mengurangi oedem 

2. Mengetahui manfaat  relaxed passive execise dalam mengurangi nyeri 

3. Mengetahui manfaat resisted active exercise dapat meningkatkan kekuatan 

otot 

4. Mengetahui manfaat hold relax dapat menambah lingkup gerak sendi 

(LGS) 

5. Mengetahui manfaat latihan jalan dengan metode non weight bearing 

dapat meningkatkan aktifitas fungsional jalan. 
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D. Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

 Menambah dan memperluas pengetahuan tentang kondisi post op 

fraktur cruris 1/3 proksimal dan bentuk-bentuk terapinya. 

2. Bagi Fisioterapis 

Menambah informasi kepada fisioterapis khususnya dan kepada 

tenaga kesehatan pada umumnya, bahwa modalitas fisioterapi berupa 

Terapi Latihan dengan metode positioning, static contraction, relax 

passive exercise, free active exercise, resisted active exercise, hold relax 

dan latihan transfer ambulasi sangat efektif dalam penanganan terhadap 

kondisi post op fraktur cruris 1/3 proksimal dalam upaya mengurangi 

nyeri, mengurangi odema, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan 

lingkup gerak sendi, dan meningkatkan aktivitas fungsional. 

3. Bagi Rumah Sakit 

Bermanfaat sebagai salah satu metode pelayanan fisioterapi yang 

dapat diaplikasikan kepada pasien dengan kondisi post op fraktur cruris 

1/3 proksimal, sehingga dapat ditangani secara optimal. 

4. Bagi Pembaca 

Memberikan pengetahuan lebih lebih dalam tentang kondisi post 

op fraktur cruris 1/3 proksimal serta mengetahui manfaat dan 
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penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi post op fraktur cruris 1/3 

proksimal. 


